Pramoginių įrenginių savivaldybės viešosiose vietose įrengimo
Sutarties priedas
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS
PASLAUGŲ PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS TIEKĖJUI

1. Estetiniai, funkciniai reikalavimai
Projektuojami įrenginiai ar kiti objektai tūriu, aukščiu, medžiagiškumu, spalvomis bei
architektūrine išraiška turi būti priderinti prie istorinio kultūrinio kraštovaizdžio, negali nustelbti
kultūros paveldo objektų, trukdyti juos apžvelgti, turi harmoningai integruotis į susiformavusią
miesto aplinką ir negali dominuoti natūralioje gamtinėje aplinkoje.
Jeigu projektuojami įrenginiai ar kiti objektai patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją ar
apsaugos zoną, vadovaujantis kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų
reikalavimais, parengti įrenginių ar kitų objektų projektai turi būti suderinti su Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriumi.
Įrengiant įrenginius negadinti toje vietoje ir šalia esančių miesto infrastruktūros elementų –
grindinio, šviestuvų, suoliukų, dailės kūrinių ar kitų objektų.
Vadovautis LR Aplinkos ministro 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. D1-700 ,,Nesudėtingų
paplūdimių statinių, leidžiančių statyti paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos zonoje,
sąrašas“.
Papildomai teritorijoje įrengiami reklaminiai įrenginiai ar eksponuojama išorinė reklama ant
eksploatuojamų objektų privalo būti suderinta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus
atsakingu specialistu ir turi būti gauti leidimai įrengti išorinę reklamą. Draudžiama išorinę reklamą
ar informacinius skydus kabinti ar kitaip tvirtinti ant medžių ar ant kitų miesto infrastruktūros
elementų.
2. Aplinkos ir atliekų tvarkymas
Paslaugų teikėjas privalo laikytis Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių,
patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174.
Įmonės, įstaigos ar organizacijos gali naudotis Savivaldybės sukurta pakuočių atliekų
surinkimo sistema arba tvarkyti jas pagal dvišales sutartis su atliekų tvarkytojais.
Juridiniai asmenys, turintys teritoriją, kurioje gali būti pastatyti individualūs konteineriai,
naudojasi individualiais 0,12 m3 – 3,0 m3 talpos konteineriais, kurių dydis ir skaičius yra nustatomas
pagal poreikį laikantis minimalių Savivaldybės tarybos patvirtintų atliekų susikaupimo normų.
Teritorijoje, kurioje eksploatuojami pramoginiai įrenginiai, savo lėšomis įrengti šiukšlių
dėžes, sanmazgus, vietas rankoms nusiplauti ir nuolat jose palaikyti švarą ir tvarką.
3. Darbų saugos, higienos reikalavimų užtikrinimas
Visi įrenginiai turi būti įrengti atsižvelgiant į visus saugos reikalavimus, įrenginiai turi būti
kokybiški, patikrinti, atitinkantys higienos normas ir gamintojo instrukcijas. Paslaugos teikėjas turi
nuolat vykdyti eksploatuojamų įrenginių priežiūrą, valyti pramoginį įrenginį ir palaikyti jį švarų,
užtikrinti kokybišką ir saugų paslaugos teikimą.
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti paslaugos gavėjų saugos reikalavimus. Prieš suteikiant
paslaugą paslaugos gavėjus turi supažindinti su privalomomis įrenginių naudojimo taisyklėmis,
pasirūpinti reikalingu inventoriumi, kuris užtikrintų paslaugos gavėjų saugumą. Paslaugos teikimo
vietoje turėti pirmosios pagalbos rinkinį ir esant būtinybei suteikti pirmąją pagalbą, paslaugos teikėjo
bent vienas iš darbuotojų paslaugos teikimo vietoje turi būti apmokytas suteikti pirmąją būtinąją
pagalbą.
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Paslaugos teikėjas turi užtikrinti priešgaisrinės saugos reikalavimus bei laikytis Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis pramoginių įrenginių naudojimo ir
priežiūros taisyklėmis.
Pramoginis įrenginys ant vandens (batutas) turi būti įrengtas, atsižvelgiant į įrenginio
gamintojo ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Paslaugų teikėjas turi kontroliuoti maksimalų žmonių kiekį ant batuto pagal gamintojo
reikalavimus, kiek vienu metu gali būti žmonių ant batuto. Paslaugos teikėjas atsako už teikiamos
paslaugos gavėjų saugumą ir privalo laikytis žmonių saugos ir saugumo reikalavimus
reglamentuojančių teisės aktų.
4. Aplinkosauginės sąlygos
Viešąja vieta naudotis taip, kad ji vėliau liktų nepakitusi, veiklos vykdymui įrenginius naudoti
taip, kad nebūtų žalojami saugotini želdiniai, nenaikinti, nežaloti šalia esančių augalų, (medžių,
krūmų ir gėlynų) ir jiems nekenkti.
Atsižvelgti į inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (vandentiekio, dujų, ryšių,
šiluminių mazgų, elektros skydinių ir pan.) išdėstymą. Įvykus inžinerinių tinklų avarijai netrukdyti
jos gedimų šalinimui.
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